KT DAR VE SANAT BA LAMINDA
“PORDA”
R ÖRNE

ÖZ: nsano lu, var oldu u andan itibaren bulundu u çevreyi anlamlandırma ve yönetme ihtiyacı hissetmi tir. Anlamlandırma ihtiyacı, beraberinde sanat mefhumunu
meydana getirirken; yönetme ihtiyacı ise iktidar mefhumunun olu masına ve geli mesine sebep olmu tur. Yüzyıllar
boyu her iki kavram da toplumsal ya am içerisinde üretilmektedir. Her ne kadar sanatın do rudan toplumu biçimlendirmek gibi bir amacı olmasa da sanat, toplumsal yapının
belirleyicilerindendir. Öyle ki iktidarlar sanatı, sahip oldukları ideolojinin bir telkin mecrası olarak görürler. Bu yüzden edebî eser ve yaratıcısı gerek kültürel gerekse de
ideolojik olarak toplumu biçimlendirme görevi de üstlenir.
ktidarın olu turmak istedi i sanat kanonun aksinde eser veren sanatçı ise yaptırıma maruz kalabilmektedir. Bu çerçeve
do rultusunda çalı mada Cahit Saffet Irgat’ın “Porda” iiri
örne i üzerinden dönemin iktidarının sanata yakla ımı ve
iktidarın sanat anlayı ının aksinde eser veren sanatçıya yönelik yaptırımları ortaya konmaya çalı ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: ktidar, sanat, “Porda”, ServetifünunUyanı .

The Poem “Porda” in the Context of the Relationship Between Rulership and Art
ABSTRACT: Human beings have felt the need to make
sense of and govern their environment from the moment
they exist. The need to make sense brings about the concept
of art; the need to govern has led to the formation and development of the concept of power. Both concepts have
been produced in social life for centuries. Although art does
not aim to directly shape society, it is one of the determinants of social structure. Thus, the powers that be see art as
an indoctrination medium of their ideology. Therefore, the
literary work and its creator also take on the duty of shaping
the society both culturally and ideologically. The artist who
creates work in contrast to the canon the government wants
to form can be subject to sanction. In line with this framework, this study will try to analyze the approach of the
power that be to art at the time and the sanctions against the
artist who works on the contrary to the understanding of art
of power that be through the example of Cahit Saffet Irgat's
poem “Porda”.
Keywords: Rulership, art, “Porda”, Servetifunun-Uyanis.
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ktidar, teriminin sözlük anlamı bir i i yapabilme gücü, erk, kudret;
bir i i ba arabilme yetki ve yetene i, devlet yönetimini elinde bulundurma;
devlet gücünü kullanma yetkisi ve bu yetkiyi elinde bulunduran ki i ve kurulu lar eklindedir. Felsefe sözlü ünde ise iktidar terimi dört farklı ekilde
tanımlanmı tır:
1. Genel olarak, eylemde bulunma, bir eyler yapabilme doal gücü ya da yetene i. 2. Etkide ya da eylemde bulunma imkânı
veren hukukî, siyasî ya da ahlâkî güç. Formel olarak, A’nın B’yi,
B’nin yapmayı tercih etmedi i bir eyi yapmaya zorlama gücü ya da
kudreti. 3. Devlet yönetimini elinde bulunduranların, bir toplumu
yönetenlerin siyasî, hukukî ve fiilî gücü. 4. Yönetenlerin, yönetme
yetkisini elinde bulunduranların kendileri, hükümet. (Cevizci, 2000:
454)
Kapsamlı bir terim olan iktidar, ki ileri etkileyerek onlara istedi ini
yaptırma, onları denetleme, kontrol altında bulundurma ve onları verilen
emirlere itaate zorlama ile ili kili olan bütün yeteneklere ve tekniklere sahip bir kavramdır. (Akal, 2012: 49)
Bu anlamlandırmalardan yola çıkarsak iktidar kavramına sosyal hayatın çe itli kademelerinde, her türlü grup ili kileri içinde rastlamamız
mümkündür. Aile yapısı içerisinde babanın çocuklar üzerindeki iktidarı bu
çerçeve içine girdi i gibi, bir haydut grubu içerisinde çete ba ının iktidarı
da aynı genel tanımın içine girmektedir. Ne var ki gerek baba olsun gerekse
çete ba ı olsun önemli olan figür de ildir. Asıl iktidar, söylemdir. Çünkü
söylem de er yargıları ve anlamlarla ile birlikte gelir. Öyle ki Lacan’ın
psikanalitik çözümlemesinde de baba figürü bir önem arz etmez. Çünkü
baba figürü tamamen simgeseldir. Geçerli olan ise babanın yani iktidarın
yasa ve kurallarıdır. Bu yüzden Lacan,‘babanın adları’nı kullanarak baba
adının babayla sınırlandırlamaz olu una dikkat çekerek kültür ve toplumla
ilgili olarak özneleri tahakküm altına alan her eyi ‘Baba-nın-adları’ olarak
nitelendirmektedir. (Lacan, 2017: 80-81) Ayrıca, toplum yapısındaki irili
ufaklı bütün kurulu lar (dernek, kulüp, sendika, platform, siyasal parti)
içinde de iktidar olgusunu açık ve seçik olarak görmek mümkündür.
Bu konuda sormamız gereken soru udur: Politika biliminin ana konusunu olu turan iktidar kavramı, sosyal hayatın çe itli alanlarında de i ik
görünümlerde ve de i ik çaplarda kendini gösteren bu genel iktidar kavramı mıdır? Yoksa daha dar daha belirli bir siyasal nitelik ta ıyan “siyasal
iktidar” kavramı mıdır?
ktidar kavramı hususunda, siyasal bilimciler arasında önemli bir
görü ayrılı ı vardır. Bazılarına göre (ki bunların ba ında Catlin ve
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Lasswell gelir), nerede insan davranı larını etkileyen bir iktidar olayı vardır, orada bir politika ili kisi vardır. Bu görü e göre her türlü insan toplulukları içinde bütün görünümleri ve beliri ekilleriyle iktidar terimi tüm
olarak siyasal tahlilin kapsamına girer. ktidarı en geni anlamıyla sosyal
iktidar olarak alan bu tutumun savunucuları politika bilimini giderek bir
“kratoloji” (iktidar bilimi) haline getirdiklerini söylemek mümkündür.
Modern siyasal bilimcilerin ço unlu unu olu turan ikinci bir grup
ise iktidar kavramının sınırlarını çizerek daraltırlar. Sınırları belli olmayan
karı ık ve belki de çıkmaz yollara sapmanın faydasız olaca ı inancını ta ıyan bu ikinci görü ün temsilcilerine göre ise politika biliminin temel kavramı olan iktidar, herhangi bir iktidar de il sadece “siyasal iktidar” dır.
(Kapani, 1978: 28)
Siyasal iktidar dı ındaki di er iktidar türleri (dernek, kulüp, aile,
topluluk) anla ılaca ı üzere sosyal iktidar olarak tanımlanmaktadır. Konumuz gere i üzerinde durmamız gereken iktidar türü ise siyasal iktidardır.
Siyasal iktidar, bütün toplumu etkileme ve yaptırım gücüdür. ktidarın etkileme gücü de olu turmu oldu u söylemden kaynaklanır. Bu görü ün
temelinde ideoloji dil ile ilgili de il söylemle ilgilidir. deoloji insanlar
arasında etki yaparken dilin nasıl kullanıldı ı ile ilgilidir eklinde bir yakla ım söz konusudur. (Eagleton, 2001: 12) Siyasal iktidarın, sosyal iktidardan ayrıldı ı di er bir husus ise etkiledi i toplumsal alan yönünden
kapsam farklılı ıdır. En üst iktidar olması açısından ise çe itli aygıtlar vasıtasıyla zor (kuvvet) kullanma çe itlili idir. (Öztekin, 2001: 10)
ktidar, egemen olma hususiyetiyle, toplumda genel olarak siyasi
yönlendirici konumundadır ve toplumu istedi i yönde manipüle edebilmektedir. Hatta sadece manipüle de etmez. aretler ve haritalandırır. Yani
muhalif söylemlerin ortaya çıkmasını sa lar. Hegel, iktidarın bu tavrını
‘Köle Efendi Diyalekti i’ çerçevesinde ele alır. Hegel’in ‘Köle Efendi Diyalekti i’nde Efendi Köle’yi öldürmez. Efendi’nin ‘ba ımsız bir özbilinç’
olması için Köle’nin ‘ba ımlı bir özbilinç’ olmasına borçludur. (Hegel,
1986: 129) Bu yönlendirmeyi de uyguladı ı politikaların do ru ve me ru
oldu unu gösterecek “ideolojiler” üreterek gerçekle tirmektedir. deoloji,
bu açıdan, iktidarın, toplumda var olma mücadelesinde kurguladı ı önemli
bir unsurdur. (Lüleci, 2015: 39) Marx, bunu bir çe it yanıltma ve gizemle tirme u ra ı (camera obscura) olarak tanımlarken Engels ise ‘yanlı bilinç’ olarak ifade etmektedir. (Heywood, 2019: 26-28) ktidarların söylem
ve müdahalelerine yön vererek me ruluk kazandıran ideoloji, aynı zamanda iktidarın kendisini tanımlamasına da yardımcı olur. Fakat unutulmaması gereken bir gerçek vardır. Söylemin hem iktidarın bir aracı hem
de iktidara bir etkisi olabildi i kadar ayrıca iktidar için bir engel, bir güç-
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lük, bir direni noktası ve de i ken süreçleri oldu unu da göz önünde bulundurmalıyız. Söylem, iktidarı iletir ve üretir; onu güçlendirir ama di er
taraftan da onu a ır a ır tüketir ve açı a çıkarır, kırılgan hale getirir ve ona
engel olmayı olanaklı hale de getirir. (Mills, 2003: 128)
deoloji, Latince iki kelime olan idea (dü ünce) ve logy (bilim) sözcüklerinin birle iminden meydana gelen bir kelimedir. Kavramın ifade etti i anlam ise dü üncelerin bilimidir. deoloji, dilimizde ise fikriyât, ilm-i
efkâr, ilm-i suver-i akliye, ilm-i tasavvur gibi kelimelerle kar ılanmı tır.
(Do an, 2001: 605) Dilimizde farklı kelimelerle kar ılanan ideoloji kavramını ilk defa Antoine L. C. Destutt de Tracy 1796’da verdi i bir konferansta kullanmı tır. (Topkaya, 2007: 165) Tracy, ideolojiyi “science des
idées” (idelerin bilimi) olarak dü ünmektedir. Tracy’ye göre ideoloji, bilimler için temel bir kavramdır. Bu temel kavram, felsefî ve ilmî bir disiplini adlandırmaktadır. Bu yeni bilim 18. yüzyılın aydınlanma etkisiyle
pozitif bilimler olan biyoloji, zooloji gibi dallardan mülhem kurumsalla tırılmı ve bilimsel dü ünme biçimi olarak rasyonelle mi tir. (Özbek,
2003: 35):
19. yüzyıldaki ideoloji tartı ması ise Karl Marx ve Auguste Comte
isimleriyle birlikte iki ayrı yönelim kazanır. Ancak Marx, günümüze dek
süregelen tartı manın kaynak ismi durumundadır. (Özbek, 2003: 55) 19.
yüzyılın ortalarında toplumsal yapıların ve üretim sistemlerinin belli bir
tarihsel süreç içerisinde gitti ini ve var olan modern kapitalist toplumun
gelecekte sosyalist bir topluma dönü ece ini ileri süren Karl Marx ve Fredrich Engels “sınıfların teorisini” ortaya atmı lardır. Marx’ın ça da ı
Gramsci ise ideolojiyi hegemonya kavramı üzerine temellendirir. Hegemonya, iktidarın tabi olanlar üzerindeki zora dayalı egemenli i yanında,
rızaya dayalı olarak da egemenli i elde etmesidir. (Sucu, 2012: 32) Marksist kuramda ideoloji siyasal iktidar, me rutiyet ve devlet sorunun tam merkezinde otururken (Çetin, 2002: 16) Gramci’ye göre ideoloji,
hegemonyanın tahakkümü altındadır
Marx ve Gramsci’de alt yapı/üst yapı gibi ekonomik ve sınıfsal temellere dayandırılan ideoloji, Althusser ile ekonomik yapının ve ili kilerin
dı ına ta mı tır. Althusser, üst yapıya görece ideolojiye bir özerklik tanır
ve böylece ekonomizmin indirgemecili ine kar ı çıkar. (Althusser, 1995:
8-9) Althusser ideolojiyi “maddi ve sınıfsal nitelikte, toplumsal ve siyasal
roller üstlenmi zihinsel bir tasarım” olarak ifade ederken ideolojinin ana
ve olu turucu ö eleriyle ilgili tanımlara gitmi tir. Bu ö elerin ideoloji ile
ba lantılarını açıklamı ama ideolojiyi tümüyle betimleyen tanım yapmamı tır. (Kazancı, 2002: 60) Althusser’e göre ideolojiden kaçmak imkânsızdır. deoloji bireylere, egemen sistemin de erlerini benimsettirerek onların
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sistemle uyum içinde olmalarını ya da sistemle uyumlu yeni ya am sistemleri kurmalarını sa lamaktadır. deoloji bunu devletin iki aygıtı ile yapar.
Bunlardan biri “Devletin Baskı Aygıtı” di eri ise “Devletin deolojik Aygıtları” dır.
Devletin Baskı Aygıtı; hükümet, ordu, yönetim, polis, mahkeme, hapishane vs. kurumlardan olu urken; Devletin deolojik Aygıtları, daha daınık görünümlü ve çok sayıdadır. Bunlardan bazıları unlardır: Dini,
ö retimsel, hukukî, siyasal, sendikal, kültürel, aile, haberle me… Bunların
da ınık görüntüsüne ra men Althusser, bütün unsurların egemen ideoloji
emsiyesinin altında birle tiklerini dü ünmektedir. (Güngör, 2001: 221231) Devletin ideolojik aygıtları, mevcut ideolojinin idamesi ve yeni gerçekleri fark ettirmemek için adeta toplumu bir fanus gibi kaplar. Böylece
yeni toplum düzeninde gerçekler ideolojiler tarafından belirlenebilmektedir. Bilgi ve bu bilginin payla ılması da bir çe it hiyerar ik sıralamayı esas
alır. Devletin ideolojik aygıtları mevcut iktidar e er ideolojik ba lamda bir
sorunla kar ıla ırsa devreye girer. deoloji kendi hegemonyasını sürekli
kılmak için iktidarını güçlendirmek zorundadır. Bu ba lamda “iktidar”
egemen ideoloji açısından kaybedilmemesi ve sürekli tahkim edilmesi gereken bir kaledir. (Arsan-Çoban, 2014: 30)
Devletin ideolojik aygıtları içerisinde yer alan kültürün ürünü olan
edebiyatın, iktidar için önemli bir fonksiyonu vardır. Çünkü iktidar, yazını
ideolojinin geli tirilip tartı ılabilece i yerler olarak görür. Yaratıcı kimli i
ile yazardan toplumu yönlendirmesi ve bir çe it toplumsal kimlik olu turması istenir. Bir edebî eserin yazarı da okuru da içinde ya adıkları toplumun kültürel, ideolojik ve kurumsal özellikleri tarafından biçimlendirirler.
Okur, edebî metni okurken yaptı ı çıkarımlarla metnin anlamını olu turur
ve geni letir. Bunu gerçekle tirirken, eserden ö rendi i yeni bilgileri, belle inde daha önce birikmi olan eski bilgilerle birle tirerek çıkarımlarda
bulunur. Di er bir deyi le, okur, edebî metindeki anlamlara ula mak için
öykü dı ı gerçek dünya ile ilgili kendi bilgilerine de dayanmak zorunluluunu duyar. Edebî eserlerdeki anlamlar, yazarın, dünyaya bakı ını ifade
etti i gibi di er ki ilerin ideolojilerini de kapsar. (Erden, 2004: 111) Ne
var ki edebiyat statükoya angaje olmu bir alan de ildir. Edebiyat, umutlardan ve isteklerden bahseder. Dolayısıyla ya amda öteleneni, bastırılanı
ya ama dâhil etmeye çalı ır. Öyle ki Lacan’a göre bastırma, yasaklayıcı ve
babaerkil yasa vasıtasıyla bastırılanı yaratır. (Butler, 2014: 119) Okur için
ise yalnızken dürüst oldu u benlik (ya da benlikler) ötekinin talebinin verece i rahatsızlıktan görece muaftır; ihlal asgari düzeydedir. Çünkü yazar
diye adlandırılan bu insanın talebi, bir yakınlık hissine dayalı olarak bir
bakıma seçilmi sayılır. Okuma deneyimi rüya deneyimi gibi bir sessizlik
içinde yürütülür. (Phillips, 2017: 249-252)
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Yazar ve okur arasında var olan ideolojik ili ki aynı zamanda yazar,
yayıncı ve ele tirmen arasında da vardır. Yazınsal gelenek içinde sürdürülen yazınsal üretim ve yeniden-üretim ba ta yayıncı ile ele tirmen olmak
üzere bir iktidar grubunca denetlenir, yönlendirilir. Böylece yayıncı, ele tirmen, yazar ve okur çe itli anlayı lar do rultusunda bölümlenmi ve örgütlenmi iktidar blokları çevresinde toplanır. (Oktay, 1982: 30) Bu ekilde
iktidar kendi beklentileri ve görü leri do rultusunda bir çe it kimlik ve bilinç yaratır. Yaratılan yeni kimli i ve bilinci siyasal iktidarın kendine çekmesi daha kolaydır. Bir ekilde arz-talep dengesinin her iki tarafını da
kontrole alan iktidar aynı zamanda yazın dünyasının tümüne de hâkim olur.
Lâkin yazın dünyasına olan bu hâkimiyet, edebî hükümranlı ı beraberinde
getirmez. Çünkü iktidar yönlendirmeye çalı ır ama yazılanlar edebiyat olmaz. Ya da edebiyat tümden var olamaz.
Devletin idare ekli monar i, oligar i, demokrasi vb. her ne olursa
olsun devlet-sanat ili kisine özgürlük açısından bakıldı ında devlet, sanata
olan deste ini ço unlukla edebiyatı siyasile tirmek ve bürokratikle tirmek
için kullanır. Demokratik yönetimlerde bu durum di er rejimlere göre daha
yumu aktır. Fakat seçilmi hükümetlerde dahi devlet deste i alan sanatçılar “Parti çizgilerini” telkin etmek durumundadır. Demokratik bir toplumda bu kontrol mekanizması daha gizli veya dolaylı olabilir ama yine de
bir denetimdir. ktidar, gerçekle tirmi oldu u bu denetimle sanat ve edebiyat üzerinden bir saygınlık kazanmayı amaçlamaktadır. ktidar için saygınlı ın kaybedilmesi halinin ardında mevcut düzenin yıkılması korkusu
vardır. Öyle ki iktidar, törenlerin önemini yitirmesinden ve kurumlara gösterilen biçimsel saygının yok olmasından korkar ve bunu bir geleneksel
düzeni sabote etme, topluma yeni töreler sokma giri imi olarak görür.
(Eco, 2014: 26)
Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yılları, parti ve devletin bütünle ti i tek
parti, tek devlet, tek lider iarının hâkim oldu u bir dönemdir. Cumhuriyet
Halk Partisi’nin sahip oldu u görü ler aynı zamanda devletin yani bürokrasinin görü leridir. Çünkü devletin kurucu kadrosunda yer alanlar aynı zamanda
Parti’nin kurucusudur. Tabii olarak da Parti ve devlet el ele birlikte yürüyerek
var olmu tur. Dolayısıyla ülkemizdeki Partilerin sanat ve edebiyat görü lerini/
yakla ımlarını incelerken en ba ta anmamız gereken Parti, Cumhuriyet Halk
Partisi’dir. Bu sadece kurucu Parti oldu u için de il, sanat/ edebiyata bakı
açısında özellikli oldu u içindir. Bu özellikli olu unu ise sanat / edebiyata vermi oldu u de er olu turur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sanatı / edebiyatı algılama / kavrama yükledi i anlam elbette tartı ılabilir ama tartı ılmaz olan
sanatın / edebiyatın de erini kavrama kabiliyetidir. Öyle ki Cumhuriyet tari-
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hinde Cumhuriyet Halk Partisi kadar sanatı/edebiyatı Partisinin temel ta larından biri yapmı ne bir siyasi Parti ne de bir iktidar olmu tur. (Tosun, 2004:
570)
Cumhuriyet Türkiye’si, kendine özgü yeni bir ülke ve toplum yaratma
politikaları tasarlamı tır. Sadece siyasi, askerî ve iktisadî alanda de il aynı zamanda sanat sahasında da politikalar gerçekle tirmi tir. ktidar için birinci öncelik sanat eseri olmasından ziyade inkılâp eseri olmasıdır. Eserin
muhtevasının önceli i bu do rultuda olunca hedefi de ister istemez “ulusal
ülkü” olmu tur. Böylece tek parti iktidarının genel ideolojisi sanata yansımı tır. Ferid Celâl Güven, Ülkü dergisinde kaleme aldı ı yazısında iktidarın sanata bakı ını öyle tarif eder:
Ebedî ef ATATÜRK’ün cumhuriyetin onuncu yılında, millî efimiz smet nönü’nün bilhassa Halkevleri’nin yıl dönümlerinde irat buyurdukları nutuklar, inkılâbın güzel sanatlara kar ı derin vecdini
göstermektedir.
Dünyada hiçbir fikir ve inkılâp hareketi yoktur ki, yürüyü ünde,
istikrarında güzel sanatların hamlesinden uzak kalabilsin.
Eski cemiyetin, çürümü , i e yaramaz bir hale gelmi olan bütün
taraflarını ayıklamak yeni cemiyeti yaratmak için ortaya konulmu
dâvalarımız büyüktür. Bu büyük dâvaları kitlenin içinde daima hareketli, verimli bir ekilde yerle tirebilmek için, telkin vasıtalarına muhtacız, bu vasıtaların neler olabilece ini ara tırma a lüzum yok. En
müessir çare ve vasıta güzel sanatlardır.
Bu hususta Millî efimizin güzel sanatlar hakkındaki bütün düünce ve sözlerini öyle hülâsa edebiliriz: nkılâbın bütün bünyesini
besleyip, büyütecek, inkılâbın maksadına yeti tirecek, inkılâbın maksadındaki asaleti kitleler üzerinde müessir kılacak yegâne manevî kuvvet,
güzel sanatlardır. (1939: 13)
Ferid Celâl Güven’in söylemlerinden anla ılmaktadır ki Cumhuriyet’in
ilanı ile ba layan ve akabinde ise smet nönü’nün Cumhurba kanı olması ile
devam eden süreçte, sanatın aslî görevi inkılâpları açıklamak ve yaymaktır.
Mevcut dönemde iktidarın sanat alanındaki taleplerini Muhtar M. Körükçü
“Ankara Sanatı” adlı makalesinde öyle ifade etmektedir:
Bugün artık bizde ve bizden olanda “Dava için sanat.” Dünya
tarihinde nadir görülen, hiçbir millete nasip olmayan büyük büyük bir
inkılap geçiren bir memlekette artık ne ay suratlı yara yaseminden yatak yapılır, ne tepsi güne e, ye il çayıra, ölü tabiata sone yazılır, ne de
cemiyet karde li i hayaline kaside. Bugün kıracı cennet yapan Ankara
havası ile dolan gö üslerden, yarı müstemlekeyi en büyük devletler
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arasına katan devrim atmosferi ile i leyen kafalardan, dünyanın en büyük efinin ve onun rejimin sevgisiyle çarpan kalplerden çıkan ses ancak davanın arkısı, devrimini kasidesi olabilir.
Bugün tabiatı dava gözüyle görüyoruz. Göksu deresi, yerini
Çankaya’nın sa lam ve sert havasına bıraktı. Yüzde on sanat yüzde
doksan cemiyet bunu da hayal perestlere bıraktık. Bugün cemiyetle beraber ve ondan evvel bizim cemiyetimiz, bizim Anadolu’muz var. (1936:
1)
ktidarın, sanatçılardan beklentisi ahsî duyum, algı ve dü ünceleri deil Anadolu’yu temel alarak bunları inkılâplar ile bütünle tiren bir sanat anlayı ıdır. Kısacası Cumhuriyet ile birlikte de i en ve yenilenen hayatın her
unsurundan bahsedilmesidir. Bu minvalde eserler kaleme alan dergiler/sanatçılar iktidar tarafından müspet olarak görülürken bunun aksi söylemde bulunanlar ise menfi olarak de erlendirilmektedir. Özellikle bünyesinde birçok
yazarı barındıran ve iktidar tarafından maddi destek alan dergiler yakından takip edilmektedir. 1940 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin maddi destekte
bulundu u mecmualara (Çı ır, Varlık, Servetifünun- Uyanı , Akbaba, Ye ilay,
Golspor, Yeni Kültür) gönderdi i yazıdan dergilerindeki yayınların yakında
takip edildi i anla ılmaktadır:
Halkevleri adına abonesi bulundu umuz mecmuaların, bundan
böyle abonelerinin yenilenmeleri sırasında bir senelik koleksiyonlarını
keyfiyet bakımından tetkik etmek üzere bir komisyon te kil edilmi tir.
Bu komisyon mecmuanın bir senelik koleksiyon mündericatını
te kil eden makale, etüt, iir, hikâye vesair yazılarla resimlerin gerek
ilmi gerek içtimai gerekse edebi ve talimi de erleri ve orijinaliteleri bakımından Halkevlerine, Halkevlerinin terbiye ve kültür gayeleri yolunda halka ve gençli e faydalı olup olmadıklarını tesbit edecektir.
(CDA Cumhuriyet 490-1348-479: 237)
te bu ortamda Cahit Saffet Irgat’ın kaleme aldı ı “Porda” iiri iktidar
ile sanat ve edebiyat ortamı arasındaki ili kiyi göstermesi açısından dikkat çekicidir. Fakat Cahit Saffet Irgat, sadece kaleme aldı ı iiri noktasında de il
aynı zamanda ta ımı oldu u siyasi kimlik sebebiyle de iktidar ile uzla amamaktadır. 1939’dan önce Cahit Sıtkı Tarancı çizgisine yakla an romantik ve
egzotik bir hava ta ıyan, ölçülü, uyaklı iirler kaleme alan air, daha sonra
1940 Ku a ı olarak nitelendirilen toplumcu-gerçekçi iirler yazmı tır. (Bezirci, 1997: 62) Selahattin Hilav, “Cahit Irgat Üzerine” adlı yazısında bu noktaya dikkat çeker:
1940’lı ve 50’li yıllar… Ça da uygarlık düzeyine ula mak ve
hatta bu düzeyi a mak iddiası güden asker-sivil bürokrat iktidarın, öz-
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gürce bilgilenmeyi, dü ünmeyi, hayal kurmayı, bir ba ka ya am özlemeyi kesinlikle engelledi i yıllar… Belli bir takım olayların ve sözcüklerin a za alınmasının olanaksız ya da hapse atılmanız için yeterli
oldu u yıllar… Ba ka bir deyi le, insan varlı ının, bir ablona göre kesilip biçilerek çok küçük bir ölçekte yeniden üretilmeye çalı ıldı ı yıllar… Kısacası, özgürlü ün kim bilir kaçıncı kez katledildi i yıllar…
Cahit, i te böyle bir ortamda iir yazmaya, tiyatro yapmaya çalı tı. Sava a kar ı çıktı, insanların gereksiz yere birbirini öldürmesinin anlamsızlı ını ve zavallılı ını anlatmak istedi. (Hilav, 2008: 171)
Cahit Saffet ise toplumcu-gerçekçi iire olan e iliminden ve dönemin
içinde bulundu u vaziyetten öyle bahsetmektedir:
air airse airdir. yi air dün de toplumcuydu. Hele günümüzün bu bataklık dünya düzeninde ister istemez toplumcu olacaktır
Benim bu günkü iir anlayı ım bu (Altınkaynak, 1977: 153)
Cahit Saffet Irgat’ın siyasi kimli i dönemin ko ulları göz önünde bulunduruldu unda iktidar için uygun de ildir. II. Dünya Sava ı’nda tarafsızlıını ilan eden Türkiye, sanat ve basın alanında denetimini arttırmı tır. ktidarın
sınırlarını çizdi i söylemlerin dı ına ta an ve tarafsızlı ına gölge dü ürebilecek her türlü ifade yaptırıma maruz kalmı tır. Cahit Saffet Irgat’ın iirini kaleme aldı ı dönemde iirin yayımlandı ı Servetifünun-Uyanı dergisi de
politik olarak farklı bir noktaya do ru sürüklenmektedir.
Yayın hayatına Cumhuriyet öncesi 27 Mart 1891’de ba layan Servet-i Fünûn mecmuası, birçok edebiyat toplulu una sayfalarında yer vermi tir; Edebiyat-ı Cedide, (1896-1901), Fecri Âtî (1909), airler Derne i
(1919), Yedi Me ale (1928)…
Cumhuriyet’in ilânı, ardından harf inkılâbı, Servet-i Fünûn’da da dei ikliklere yol açar. Öncelikle dergi Uyanı adını alır. 6 Aralık 1928 tarihli
1686. sayısında Ahmet hsan, “Artık Gözüm Arkada Kalmaz” ba lıklı yazısında hem yeni dönemden hem de harf inkılâbından memnuniyetini dile
getirir. (Tokgöz, 1928: 3) Sırada dergiye yeni bir kimlik kazandırma tela ı
vardır. Uyanı adıyla çıkan derginin ilk sayısında Halit Fahri, Ziya Osman,
Hamit Selekler, lhami Bekir Tez, Muhip Atalay (Ahmet Muhip Dıranas),
Sabri Esat yer alır. (Do an, 1997: 13)
1928 yılı, kültürel olarak bir “Uyanı ” ın sembolü olarak tanımlanırken 1940 yılı ise dergi için bir tasfiye yılıdır. Avrupa’da II. Dünya Sava ı’nın kıyasıya devam etti i bir dönemdir. Türkiye ise tüm bu çalkantılara
ra men Mustafa Kemal Atatürk’ün liderli inde kurmu oldu u Cumhuriyet’in temellerini sa lamla tırmaya çalı maktadır. Servetifünun-Uyanı dergisinde ise Gavsi Ozansoy öncülü ünde yeni bir edebiyatın lüzumu
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hissedilmi ve edebiyatın alı ılagelmi kurallarına, kabullerine kar ı bir
ba kaldırı olmu , edebiyatta ve sanatta köklü bir ‘tasfiye’ istenmi tir.
(Ero lu, 2012: 1282) Derginin 1940 tarihli 2265. sayısındaki “Eski Nesle
Açık Mektup” ba lıklı yazıda derginin “eski” ve “yeni” nesle tavrını görmekteyiz:
Yeni nesil öhret de il, kıymete; kıdeme de il olgunlu a, ya a
de il kafaya ehemmiyet verdi i için, bugünkü cepheyi almak lüzumunu duydu. Sanat eserinde sosyal bir mesele aramak endi esi; dar
ve ölü ehir kalıplarına kar ı hür isyan; köydeki, kasabadaki ve büyük ehirlerdeki sosyal kayna manın sanat eserine aksetmesi keyfiyeti, ancak bizim seleflerimizle do du ve meyve verdi. ([ simsiz],
1940: 129)
Derginin 1940 yılında ba lattı ı tasfiye ve dönü üm hareketinin içerisinde toplumcu-gerçekçi yazarlar da yer almaktadır. Bu yazar kadrosu
içerisinde Abidin Nesimi de vardır. Abidin Nesimi hatıralarında dergide
gerçekle en dönü ümden ve bu dönü üme olan katkısından öyle bahsetmektedir:
Uyanı (Servet-i Fünun) dergisinde Gavsi Ozansoy ve Cavit
Yamaç’ın ki isel çabaları ve Abidin Dino’nun tükenmez çalı malarıyla yeni bir sanat ve edebiyat akımı belirdi. Uyanı ’da ben de yazılar yazmaya ba ladım. Fakat inisiyatif, görebildi im kadarıyla
Abidin Dino’da idi. Yeni bir sanat görü ünü öne sürüyorlardı. Cumhuriyet Türkiyesi’nde o tercihe de in, ilk kez “Sanat sanat için de il
toplum içindir” ve “Sanat biçimde de il özdedir, sanat vezin ve
uyakta de ildir.” Görü leri savunuluyordu. … “Sanat toplum içindir” derken toplumun hangi sınıfı için oldu unu, yine öz esastır derken materyalist öz mü, idealist öz mü noktasına dayandı ını da
söylemek gerekir. Dino bu oldu unun ve sanatın hangi felsefeye dayandı ının da belirmesi gerekti ini kavramı tı. Oysa TCK 141, 142.
Madde kapsamına girmeyecek ekilde bu yeni sanat görü ünü formüle etmek gerekiyordu.
Uyanı dergisinde Marx’ın adından söz etmeden “Bilgi Kuramı (epistomoloji) Üzerine Notlar” ba lıklı iki yazı yayınladım.
Belli bir kültür düzeyinin üstündeki ki ilere bu yazılarımla aralarında yer aldı ım sanatçıların görü lerine katılmadı ımı anlattım.
Bu makalede, yürütülen yeni sanat kampanyasının belli bir sanat
görü ünün savunulması de il, çe itli sanat görü lerinde, fakat belli
bir ya ın altında olan ki ilerin bir önceki ku a ın egemen sanat görü üne kar ı tepkisi oldu unu belirttim. Ancak bu görü ümü kampanyasına katıldı ım arkada larımı tedirgin etmeyecek bir biçimde
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anlatmaya çalı tım. Servet-i Fünun-Uyanı dergisinin bu yayınlar
üzerine satı ı bir hayli arttı… (2008: 146-148)
1940 yılında Uyanı dergisinde gerçekle en bu de i im hareketi iktidarın da dikkatini çekmi tir. Özellikle Uyanı dergisinin 26 Eylül 1940
tarihli ve 2301 sayılı sayısında Cahit Saffet’in kaleme aldı ı (Porda)1 iiri
iktidardan iddetli bir tepki alır. 02.10.1940 tarihinde Cumhuriyet Halk
Partisi Genel Sekreteri Fikri Tuzer, Uyanı dergisi sahibi Ahmet hsan
Tokgöz’e u uyarı yazısını gönderir:
Memleketimizde inti ar eden mecmualar arasında uzun müddet ne riyatta bulunmu ve erefli bir edebî devir ya amı yegâne
mecmua Serveti Fünundur. Evvelce birçok de erli kalemlerin ne r
vasıtalı ını yapmı olan mecmuamızın nezaheti ve necip kisvesi ona
mahsus bir sembol ve istisnai bir vasıf ve imtiyazı haiz bulunmaktaydı. Genel Sekreterli imiz mecmuanıza sırf bu güzel karakteri yüzünden abone olmu ve Halkevlerimize göndermek suretiyle ona
manen ve maddeten yardım etmi ve etmekte bulunmu tur.
Fakat bir müddetten beri inti ar eden yazıların bu mecmuaya
kar ı beslenilen sevgi ve saygıyı tamamen selbedecek mahiyette oldu u görülmektedir. Netekim son olarak inti ar eden 26 Eylül 1940
tarihli ve 2301 sayılı nüshanın 235. sayfasında (Porda) ba lı ı altında Cahit Saffet imzasını ta ıyan bir yazı buna misaldir. Bu yazının
medlul ve mefhum itibarile örtmek istedi i çirkin maksat yine çirkin
kelimelerin ve cinaslı tertiplerin üzerinden çok ayan bir vuzuhla
kendini göstermektedir. Bu yazının okuyucuların manevi varlıkları
üzerinde hasıl edece i tesiri kanuni yollardan tetkik etmek keyfiyeti
alakadarlara bırakılmı tır. Fakat Genel Sekreterli imiz Halkevlerinin ruhi nezahat ve necabetini muhafaza etmek emeliyle bu nüshanın
okunmasına müsamaha nazarile bakamamı ve sayıyı toplatarak
Halkevlerine girmekten men eylemi tir.
Bu kabil ne riyata sahifelerinizden yer verildi i takdirde abonemize nihayet vermek ve mecmuaya biç bir alâka göstermemek kararında oldu umuzu bildirir, saygılarımı sunarım. (CDA
Cumhuriyet, 490-1348-479: 247)
1

Hummasını duydu um günahlar penceresi/ Cürmünü dü ünen insanlar çehresi/ Kerimin do umu, Yusuf’un ölümü/ Terli vücudlar ve ilk günahın i lenmesi/ Baldır kokusu,
Sabahatın gü ümü/Peygamberin ilk cildi, Allahın ölüsü/Ve Allahı saadette bulan
inkârın özü/ Siz, unutulmu ganimetlerim/Ya mur boyu avdetlerim/ Arzu boyu azimetlerim/ Hâlâ paslı bir kilit altında mısınız?/ Seni boyboy anahtarla denedim/ Açamadım..
açıl porda, sende ganimetlerim… (Irgat, 1940: 235)
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Servetifünun-Uyanı dergisinde yayınlanan iir, iktidarın tavsiye ve
te vik etti i inkılâp konulu eserlerden farklı bir muhtevaya sahip olması
sebebiyle ikâyet edilmi tir. Ahmet hsan Tokgöz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterli ince 02.10.1940 tarihinde yazılan yazıya üç gün sonra
05.10.1940 tarihinde cevap vererek ya anılan durum hakkında gere ini yapaca ını haber verir:
Üç aydır ben hastayım; De irmendere’de bulunuyorum. Feda
olunan gözümden hâsıl olma bazı tehlikeli gangliyonlardan dolayı
bana istirahati mutlaka verdiler. Ancak bu hafta stanbul’a geldim,
radyoloji enstitüsünde yine radyo tedavisi altındayım.
Hayatımın elli yılını Servetifünuna hasretmi oldu um için
26/9/940 tarihli nüshada beyinsiz bir gencin yazmı oldu u iir bozuntusunun gazeteye geçmi olmasına son derece kederlendim. Gazetenin kanunî mesulü ve ne riyat Müdürü eski muallimlerden Halid
Fahri Ozansoy’dur. O da görmü !!
Servetifünun münderacatını ciddi bir kontrol altına aldırıyor.
O iiri yazan adamı matbaadan def ettirdim.
Maarif Vekâletinden dahi aynı mealde bir mektup aldım, ona
da derhal cevap verdim. imdi sizden istirhamım var:
Bana gazetenin ne riyatını dünya ahvalinin icabettirece i nezaket içinde süzebilecek iktidarda ve ancak haftada bir defa matbaaya gelip bir saat kadar yazıları görecek bir arkada gösteriniz.
On be gün sonra Ankara’ya gelece im, Sevgili Doktorum, bu
ya tan sonra ve hasta iken bu gibi elim hallere u ramaktansa gazeteyi kapama ı dahi dü ünüyorum. Zaten benim gözüm kapanırsa gazete sizlerindir. sterseniz imdiden vereyim. Bugünün gençli i
böyle saçmalar yazıyor ve onu gazeteye koyanlar o saçmaların ve
herzelerin farkında bile de ildir!
Derin sevgi ve hürmetle gözlerinizden öper, vukua gelen bu
çirkin iir ne rinden dolayı tekrar af dilerim. (CDA Cumhuriyet,
490-1348-479: 244)
Ahmet hsan Tokgöz, yayımlanan iir için özür dilemekle beraber
rahatsızlı ından dolayı derginin kanuni mesulünün ve ne riyat müdürünün
Halit Fahri Ozansoy oldu unu belirtmektedir. Halit Fahri Ozansoy ise
konu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi’ne u bilgilendirme yazısını gönderir:
Servetifünun mecmuasında inti ar etmi olan PORDA isimli
manzume çirkin görüldü üne dair gazete sahibi Bay Ahmed hsan
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Tokgöze gönderilen mektubunuzu bana da gösterdiler. Tabiî çok
müteessir oldum. Kim bilir belki iirde fazla realist bir kelime olarak
baldır kelimesi ho görülmemi tir. Maamafih iir heyeti umumiyesiyle tetkik edilirse yalnız u fikirlerin ortaya çıkaca ı kanaatindeyim:
(Hayat daimî bir zürriyet a ılaması ile devam edip gidiyor,
do ruyorlar, ölüyorlar ve hepsi maddî bir haz u runa. Ben bir zaman günahlar penceresinde yalnız bunu görmü tüm. Bu suretle allahı inkâr edenler bile vardır, belki bir zamanlar ben de öyle idim.
Fakat imdi öyle de ilim. O duygulardan ya mur boyu (o kadar sonsuz bir ricatle) avdet ettim. (Arzu boyu azimetlerim) var: Arzularımda o kadar fazla ileriye atılı . nsanlı ı maddeden uzak, sadece
his ve efkat dolu bir özle görmek istiyorum. ( htimal airin kastetmek istedi i dünyanın bugünkü harb içindeki feci ıstırablarıdır.
Asırlardan sonra insanlık bu katliama mı lâyıktı?). Fakat bütün bu
yüksek idealler hâlâ bir hayal gibidir, hâlâ paslı bir kilit altındadır.
Yani eski asırların bu asra kadar sürükleyip getirdi i harb kıtal, fenalık vesaire gibi zalimce ananelerin klidi altında. Bu klit iyilikleri
kapatıyor, bunu açacak bütün anahtarları dedim: Sanat, felsefe, ilim
ahlâk gibi. Fakat açamadım. Açık, ey kapı ganimetlerim sendedir.(Halk masalındaki açıl kapı açılmaz sözünün tekrarı). (Ben biliyorum ki insanları birbirine dost yapacak, milletleri birbirine
taarruzdan uzakla tıracak, her milleti kendi hududu içinde kendi hayat temile mesud ya atacak ve neticede maddeden fazla maneviyata
kıymet verdirecek ahlâk, fazilet, insanlık düsturları, bütün bu iyiliklerim sendedir.)
te Sayın Genel Sekreterim; bu manzumeden benim çıkardıım umumî manalar bunlardır. Hatta bu manaları geni leterek. Maamafih bundan böyle her sui tefehhüme mani olmak için sembolik ve
pek yeni tarzda manzumelere sahifelerimizde yer vermeyece imize
emin olabilirsiniz.
Bu izahatımdan sonra, gerek mecmuamızın, gerek ahsımın
muhterem parti heyetince eskisi gibi itimada lâyık görülmesi ricasile
derin saygılarımı sunarım. (CDA Cumhuriyet, 490-1348-479: 242)
Halit Fahri Ozansoy, Cumhuriyet Halk Partisi’ne göndermi oldu u
yazıda Cahit Saffet Irgat’ın iirini erh ederek manzumenin ta ıdı ı anlamı
ifade etmeye çalı mı tır. Her ne kadar Halit Fahri Ozansoy, iirin muhtevasını açıklamaya çalı tıysa da iiri yayınlayan ki inin Cavit Yamaç olduunu hatıralarında öyle anlatmaktadır:
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O iiri yayınlayan ben de ildim, o dü üncesizli i dergideki
yardımcım Cavit Yamaç yapmı tı. Kötü iir i te böyle olur, Cahit
Saffet Irgat Bey, hem de en kötüsü! (1968: 27)
Ahmet hsan Tokgöz ve Halit Fahri Ozansoy’un tüm çabalarına ra men “Porda” iiri iktidar tarafından müstehcen mahiyette bulunmu tur.
Müstehcenli i belirleyen babaerkil figür konumundaki iktidardır. ktidar,
burada a kın (transandantal) dır. Fakat iir ve dergi ise içkin (immanent)
dir. Varlık alanında, çatı ma aslında buradan do maktadır. A kın, idealist
olan iktidar, sosyal gerçekçi konulara müdahale etmektedir. Yani çatı ma
her ne kadar nesneler veya yazın üzerinden görünse de çatı ma varlık ve
ya amı algılama noktasında ortaya çıkmaktadır.
Hem Halit Fahri Ozansoy hem de Cahit Saffet Irgat hakkında amme
davası açılırken Ahmet hsan Tokgöz hakkında ise adlî takibat ba latılmı tır. Görülen dava sonrası sanıklar beraat etmi tir. Halit Fahri Ozansoy, yaanan dava sürecini öyle izah etmektedir:
Üslûbnun baya ılı ı mahkeme zaptı ve kararı ile “Servet-i
Fünun” un kara talihine geçmi olan aktör – airin Hececileri ele tirmesi de ba ka türlü olamazdı. “Servet-i Fünun-Uyanı ” da çıkan
o (Porda) iirinden dolayı, derginin sorumlu yazı i leri müdürü sıfatı ile iki ay mahkemede avukatım Esat Mahmut Karakurt ile beraber ikimiz çile doldurmu tuk. Cahit Saffet ise yalnız ilk celsede
bulunmu , sonra ortadan kaybolmu tu. Galiba askere gitmi ti.
(1968: 27)
ktidarın, Uyanı dergisiyle ya adı ı bu gerginlikler hem Ahmet hsan Tokgöz ve Halit Fahri’nin pi manlıklarını ifade etmeleri hem de mahkemenin dergi lehine karar vermesinden olsa gerek. Uyanı dergisi iktidar
tarafından maddi olarak desteklenmeye devam edilmi tir. Fakat bu olaydan
Servetifünun-Uyanı dergisi de payına dü eni almı tır. Derginin yazar kadrosunda da de i ikli e gidilmi ve bazı yazarlar dergiden uzakla tırılmı tır. Abidin Nesimi, hatıralarında bu konu hakkında unları ifade
etmektedir:
Ahmet hsan Tokgöz’e Babıâli’de yazarlık yapan ve dergiler
çıkaran Rıza Çavdarlı ba vurmu ve sermaye koyarak dergiye ortaklık teklif etmi . Ekonomik bakımdan Ahmet hsan açısından bu
teklif son derece cazipmi . Ahmet hsan da bu teklife olumlu cevap
vermi , derginin yayınına Rıza Çavdarlı el koymu . Yazı ailesinde
bir tasfiyeye geçmi ben ve bir iki ki i hariç Dino ve arkada ları
dergiden uzakla tırılmı tı. (2008: 148)
“Porda” iirinin yayımlanmasından sonra iktidar, öncelikle derginin
sahibi Ahmet hsan Tokgöz’e uyarı yazısı göndererek ikazda bulunmu
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akabinde ise devletin baskı aygıtı olan adlî soru turmayı devreye sokmu tur. ktidarın müdahalesi sadece bunlarla sınırlı kalmamı , iktidarı zor durumda bırakacak yayınlara bundan sonra mahal vermemek için Rıza
Çavdarlı idaresindeki Uyanı dergisinden toplumcu-gerçekçi sanatçılar ise
tasfiye edilmi tir.
Sonuç
“Porda” iirinin yayınlandı ı 1940 yılı, II. Dünya Sava ı’nın etkilerinin hissedildi i bir dönemdir. Türkiye’nin II. Dünya Sava ı’na dâhil olmaması iktidarın basında ve sanatta çok renklili e izin vermesine sebep
olmu tur. ktidarın bu durumdan beklentisi, izledi i denge yani tarafsızlık
politikasının basın veya sanat vasıtasıyla ifade etmektir. Ayrıca iktidar için
çok renklili in asıl önemli tarafı kendine dâhil etmek de il; dı arıda bırakılanlara da söz ve ya am hakkı tanınmasıdır. Fakat bu çok renklilik iktidarın çizmi oldu u sınırlar çerçevesinde gerçekle ebilmektedir. Çünkü
iktidar, bir tanımlılık ve bütünlük haritası çizer ve haritanın dı ında kalanlar ise ötelenir. Dolayısıyla iktidar öteleme üzerine kuruludur.
ktidar ile toplumcu-gerçekçiler arasında ya anan çatı manın temel
unsuru ise gerçek ve fantezi mücadelesidir. Toplumcu hareket, sahip oldu u ideolojinin üzerinde durdu u zemini korumak, özneleri en ahsi bölgede bile ba tan çıkarmak için fanteziye bel ba lar. Fantezi sayesinde,
özneler bugün tahayyül edilemez olanı tahayyül etmektedir. (McGowan,
2018: 334) Sürekli yanılsamalar ve fantezi/ hayallerle iç çatı malara ve
dertlerine çare arayan, çileyi yücelten bir toplumcu hareket ho kar ılanmamaktadır. Batı dü üncesi felsefesi fantezi/hayal ve yanılsama ile ba a
çıkma sava ıdır. Fantezi/hayal ve yanılsama elinizden alındı ında ise geriye kalan politikadır. Bu nedenle günümüzde sanat, felsefe politikalarından bahsedilir. “Porda” iiri ba lamandaki çatı ma da gerçek hayat ile bu
hayatın dertlerine hâl bulmanın yolları arasındadır.
iirin yayınlandı ı Servetifünun-Uyanı dergisinin di er bir özelli i
ise iktidar tarafından finanse ediliyor olmasıdır. Öyle ki iktidar tarafından
finanse edilen bir derginin iktidarın beklentileri dı ında yayın yapması
mümkün de ildir. Böyle bir ey meydana geldi inde ise iktidarın müdahalesi gerçekle ir. Her ne kadar yayınlanan iir, siyasi bir içerik barındırmasa
da iktidarın arzu etti i cumhuriyeti ve inkılâpları temel alan anlayı tan
uzaktır. Ayrıca davadan sonra Servetifünun-Uyanı dergisinde gerçekle en
toplumcu-gerçekçi yazarların tasfiyesi, iktidarın dergideki e ilimden rahatsızlı ını göstermektedir. “Porda” iiri de Cahit Saffet Irgat’ın toplumcugerçekçi kimli iyle birle ince eser iktidar tarafından müstehcenlikle itham
edilmi ; derginin sahibi, mesul müdürü ve yazarı ise yaptırımlara maruz
kalmı lardır. Nihayetinde bastırılan ve ötelenen geri dönmü ; iktidarın kullanmı oldu u söylem ise 1950 yılına kadar iktidarı a ır a ır tüketmi tir.
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